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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 60/2017 

 

Regulamenta normas de pagamento do 13º 

salário dos servidores da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1° Em conformidade com o Art. 114, § 1º da Lei Complementar 46 de 1994, o 13º 

vencimento será pago no valor correspondente à remuneração percebida no mês de 

aniversário do servidor. 

 

Art. 2º. Em caso de pagamento de gratificação no mês do aniversário em valor inferior 

ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o 

respectivo acerto financeiro referente à diferença entre as remunerações do mês de 

aniversário e do mês de dezembro do ano em referência para os casos em que ocorrer 

revisão anual ou aumento salarial, excetuado os valores relativos a férias. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

  

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,        de                  de  2017. 

 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2° Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução objetiva acabar com uma distorção entre servidores 

que se encontram na mesma situação, mas com tratamento diferenciado, tendo em vista 

que, via de regra, todos os servidores que nascerem no primeiro semestre do ano, terão 

grande probabilidade de sofrer prejuízo, em comparação aos servidores que nasceram 

no segundo semestre do ano, pois normalmente os aumentos e reajustes salariais 

acontecem no final do primeiro semestre de cada ano, sendo assim, não é justo esse 

entendimento de não se pagar as diferenças relativas ao 13º salário, sendo que o espírito 

da presente proposta de resolução é de conceder tratamento isonômico entre os 

servidores, considerando o mês de dezembro como o marco do último vencimento para 

a base de cálculo de gratificação natalina. 

 

Diversas decisões se dão nesse sentido: 
 

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECEBIMENTO DE DÉCIMO 

TERCEIRO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. 

GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DATA DO ANIVERSÁRIO. 

NECESSIDADE DE 12 MESES TRABALHADOS. CASO CONCRETO. 

REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  1. 

A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de 

gratificação natalícia, correspondente à remuneração integral do mês de 

dezembro de cada ano (art. 7º, VIII c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal). 

2. O Distrito Federal optou pelo pagamento do 13º salário de seus servidores 

em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do 

servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, 

consoante os termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital n. 

840/2011. 3. Portanto, no tocante ao exercício de 2015, o autor tem direito a 

receber a integralidade do 13º salário (12/12 avos), uma vez que, NO CASO 

CONCRETO, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados. 4. 

Outrossim, em caso de pagamento de gratificação no mês do aniversário 

em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo 

exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à 

diferença entre as remunerações do mês de aniversário e do mês de 

dezembro do ano em referência. 5. Nesse sentido: A disposição do art. 1º da 

Lei nº 3.279/03, acima transcrito, é de duvidosa interpretação quanto a dever 

ser paga a gratificação natalícia integralmente ou proporcionalmente na data do 

aniversário do servidor. Todavia, pelo que se dessume do art. 2º, Parágrafo 

Único, da Lei nº 3.558/2005 (No mês de dezembro, o servidor fará jus a 

eventuais diferenças entre o valor pago como gratificação natalícia e a 

remuneração devida nesse mês), é vontade do legislador que a gratificação 

natalícia seja paga integralmente na data do aniversário do servidor? Acórdão 

n.993175, 07196002420158070016, Relato: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 17/02/2017. 6. Interpretação 

diversa resultaria em impingir ao servidor o parcelamento da gratificação 

natalina atinente ao exercício integralmente trabalhado. Isso porque parte seria 

paga na data do aniversário do servidor e outra parte no mês de dezembro, ou 

outra data elegida pelo recorrente, em clara afronta a mandamento 

constitucional, que determina o recebimento de remuneração de forma integral 
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(art. 7, VIII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal). 7. Desta feita, irretocável 

a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento do décimo 

terceiro integral no ano de 2015, proibiu o ora recorrente de realizar qualquer 

desconto no contracheque da parte autora, referente à gratificação natalícia do 

ano de 2015, e condenou o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro 

referente à diferença entre as remunerações do mês de aniversário e do mês de 

dezembro/2015. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. 9. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos 

reais) – Lei nº 9099/95, Art. 55. 10. A súmula de julgamento servirá de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. [grifo nosso] 

 

(TJ-DF 07302093220168070016 0730209-32.2016.8.07.0016, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no PJe: 24/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. 

GARANTIA CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º 

SALÁRIO). REAJUSTE SALARIAL ULTERIOR. DIFERENÇA DEVIDA 

NO MÊS DE DEZEMBRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é ação prevista no 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, para garantir à pessoa física ou 

jurídica a proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, acaso tal direito venha a ser alvo de ameaça ou ofensa por ato 

ilegal ou abusivo, desde que praticado por autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. A ADI n. 331-

4/2006-200602953949, julgada pela e. Corte Especial deste Sodalício, 

restringiu-se à análise da possibilidade de lei estadual autorizar o pagamento de 

gratificação natalina (13º salário) no mês de aniversário do servidor, e que por 

isso mesmo, não há impedimento para apreciação desse mandamus, por tratar-

se de matéria diversa da tratada nos presentes autos, posto que a discussão 

nessa ação gira em torno do pagamento do 13º salário, sem os reajustes 

concedidos após o mês de aniversário do servidor. 3. Não pode o ente público 

deixar de complementar o valor decorrente de eventual reajuste da 

remuneração do servidor em algum dos meses que forem subsequentes ao 

mês de seu aniversário, pois dezembro é o marco do último vencimento 

para a base de cálculo da gratificação natalina (13º Salário). 4. Direito 

líquido e certo configurado. SEGURANÇA CONCEDIDA. [grifo nisso] 

 

(TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA 297032-78.2012.8.09.0000, Rel. 

DES. GILBERTO MARQUES FILHO, 4ª CAMARA CIVEL, julgado em 

14/02/2013, DJe 1273 de 02/04/2013) 

 

 

No entanto, como a Administração Pública em suas relações jurídicas é regida pelo 

direito público, necessário a regulamentação desta possibilidade, para que tenha a sua 

efetiva legalidade no âmbito deste Poder Legislativo. 

 

Nunca é demais lembrar que o Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do 

Espírito Santo, já opinou pela possibilidade do pagamento destas diferenças no âmbito 

do Poder Executivo, em acórdão assim ementado: 
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Acórdão nº 002/2003 

QUESTIONAMENTO DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER PARA PAGAMENTO 

DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS AOS SERVIDORES ESTADUAIS. 

1. Os servidores do estado têm direito subjetivo a receber da Administração Pública a 

diferença entre a remuneração recebida por ocasião do recebimento de 13º salário e 

férias e o valor apurado para pagamento dessas verbas no mês de Dezembro, 

quando no decorrer do ano houver majoração (reajuste/aumento) de seus 

vencimentos/subsídios. 

2. Esse direito lhes deve ser assegurado em caso de “aumentos”, que incluem a 

modificação na tabela remuneratória, a concessão de vantagens e progressão 

funcional (promoção), bem como no caso de simples reajuste monetário na sua 

remuneração, como ocorre, por exemplo, quando da concessão da revisão geral 

anual (CFRB, art. 37, X). 

3. Modulação dos efeitos do julgamento, de modo a que os servidores estaduais que 

tiverem recebido 13º salário e férias integrais como decorrência do exercício 

temporário de função comissionada ou cargo em comissão até a data da publicação 

deste julgamento não sejam obrigados a restituir a Administração Pública os 

valores recebidos a esse título. 

 

Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, apreciando o 

teor presente Projeto e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

Identificador: 350037003100350032003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


